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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

دستی از غیب برون آید و کاری بکند

طهماسب مظاهری/ مهدی حیدری
به  نیاز  کشور  اقتصادی  وضعیت  اقتصاد:  دنیای 
را  یادداشت  بنابراین  و  ندارد  تفسیر  و  توضیح 
بدون مقدمه و ذکر شرایط حاضر آغاز می کنیم. 
بانکی  سپرده  تومان  میلیارد  هزار   ۱۵۰۰ حدود 
مردم است که نگران و دستپاچه، دنبال تبدیل 
ارزش سرمایه خود  و حفظ  دیگر  دارایی  به  آن 
هستند. اینکه چه شد که به اینجا رسیدیم و  ای 
کاش فالن تصمیم گرفته نمی شد که شرایط طور 

دیگری رقم می خورد را فراموش کنیم.
سیل  این  برای  راهی  کردن  باز  امروز  اصلی  مساله 
مهیب است. سکه و دالر ظرفیت این حجم پول را 
ضمن  باالست؛  اقتصاد  بر  آن  تخریبی  اثر  و  ندارد 
پول  نباشد،  دولت  اگر  سکه  و  دالر  فروشنده  آنکه 
راهی  دنبال  و  می چرخد  دست  به  دست  همچنان 
نقدینگی  از چرخه  و  بود  خواهد  ارزش  برای حفظ 
و  پراید  پیش فروش  از  مساله  ابعاد  نمی شود.  خارج 
پژو هم بزرگ تر است. دو راه دیگر به ذهن می رسد:

اوراق بدهی دولت: دولت می تواند حجم  انتشار   -۱
باالیی از اوراق بدهی دولتی را منتشر کند و منابع 
به  دولت  بدهی  پرداخت  صرف  شده  جمع آوری 
بانک ها و بعد بدهی بانک ها به بانک مرکزی شود و 
از چرخه خارج شود. طرحی شبیه به این برای تهاتر 

ادامه در صفحه 3 

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به بهرامی 
ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار و مشاور ارشد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده 
که در نحوه پرداخت معامالت مس تسهیل صورت 

بگیرد.
قیمت  و  ارز  نرخ  افزایش  به  اشاره  ضمن  نامه  این 
که  است  کرده  تاکید  مس،  جمله  از  رنگی  فلزات 
مشکالت  با  تولیدکنندگان  برای  فلزات  این  تامین 
متعددی مانند اختالل و نابسامانی عرضه همراه شده 
و این امر در فعالیت واحدهای تولیدی بویژه صنعت 
اختالل  هستند،  مس  اصلی  مصرف کننده  که  برق 

ایجاد کرده است. 
در ادامه این نامه آمده است؛ صنعت برق اصلی ترین 
مصرف کننده مس در ایران است. شرکت صنایع ملی 
مس ایران از 250 هزار تن مس تولیدی حدود ۱50 
هزار تن را در داخل به فروش می رساند که از این 
میزان ۱20 هزار تن در صنعت سیم و کابل و 20 
در  تن  هزار   ۱0 و  ترانسفورماتورسازی  در  تن  هزار 
مورد  برق  صنعت  نیاز  مورد  آلیاژهای  سایر  ساخت 

استفاده قرار می گیرد.
ارز،  نرخ  نوسانات  با  است که  همچنین عنوان شده 
رویه خرید مس که در گذشته با پرداخت ۱0 درصد 

سندیکا خواستار تسهیل نحوه پرداخت در معامالت مس شد

از کل مبلغ به عنوان پیش پرداخت در بورس و 90 
درصد با ال سی ریالی 90روزه بوده، تغییر کرده است 
تسویه  روز  در60  باید  در حال حاضر  که  نحوی  به 
نقدینگی  جریان  موضوع  این  گیرد.  صورت  کامل 
شرکت های  عمال  و  تهدید  شدت  به  را  شرکت ها 
تولیدی صنایع پایین دستی را با بحران ورشکستگی 

و تعطیلی مواجه کرده است.
و  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر  بر  عالوه  که  نامه  این  در 

بازرگانی  اتاق  رئیس  به  صمت  وزارت  ارشد  مشاور 
تهران، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صمت و 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت ارسال 
تسهیل  منظور  به  که  است  شده  درخواست  شده، 
بر  عالوه  تولیدی،  شرکت های  اولیه  مواد  تامین 
نظارت و مدیریت بر عرضه و تقاضای مس، ترتیبی 
اتخاذ شود که نحوه پرداخت معامالت مس به شرایط 
قبل بازگردد و با تسویه ال سی 90 روزه انجام شود. 
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 اخبار صنعت برق
 اخبار اقتصادی 

یادداشت مدیران

نحوه  تسهیل  خواستار  سندیکا 
پرداخت در معامالت مس شد

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به بهرامی 
ارض اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار و مشاور ارشد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده 
که در نحوه پرداخت معامالت مس تسهیل صورت 

بگیرد.
صفحه ۱

های تخصصی  کمیته  بازنگری ساختار 
در دستور کار سندیکا قرار گرفت

تخصصی  کمیته های  روسای  مشترک  جلسه 
سندیکای صنعت برق ایران سیزدهم شهریور سال 
جاری با حضور روسای شانزده کمیته تخصصی و 

دبیران این کمیته ها در محل سندیکا برگزار شد.
صفحه 3

رباتیک  بین المللی  کنفرانس  ششمین 
برگزار می شود و مکاترونیک 

صفحه 4
چرا چراغ انرژی های خورشیدی-
بادی در ذهن وزارت نیرو روشن 

نمی شود؟ 
بادهای ۱2۰ روزه سیستان و بلوچستان می تواند 
کمبود برق کشور را جبران کند کفگیر به ته دیگ 

خورد. 
صفحه ۵

سونی تا سال 2۰4۰ سبز می شود 
شرکت سونی به تازگی اعالم کرده است که 

قصد دارد تا سال 2۰4۰ میالدی، تمامی انرژی 
موردنیاز کارخانه های خود را از طریق انرژی های 

تجدیدپذیر و پاک تامین کند.
صفحه 6

حضور منسجم در بازار عراق در گرو 
تشکل ها  همکاری 

معاونت  همکاری  با  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق 
منظور  به  را  نشستی  ایران،  اتاق  تشکل های 
معرفی فرصت های ایران در بازار عراق و تشریح 
ظرفیت های بالقوه این کشور ترتیب داد. در این 

نشست عالوه بر رییس سازمان توسعه تجارت،
صفحه 7

ترخیص کاال در گمرکات روان شد/
رسوب کاال نداریم 

یک مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه 
ترخیص کاال در گمرکات روان شده است، گفت: 

رسوب کاال نداریم.
صفحه 8

توزیع رانت فوالد پایان یافت؟/ 
وزارت صنعت از خواب خرگوشی 

بیدار شد
صفحه 9

سرانجام پس از چند ماه توزیع هزاران میلیارد 
نرخ  با  با فروش محصوالت فوالدی  رانت  تومان 
پایه 42۰۰ تومان، معاون وزیر صنعت در نامه ای 

به بورس کاال دستور اصالح قیمت را صادر کرد.
صفحه 9

چرا کنجکاوی کردن در محیط کار 
مهم است؟ 

بهترین رهبران سازمانی همیشه رو به جلو حرکت 
می کنند. آنها هرگز دچار رکود نمی شوند و در مورد 
خودشان و محیط پیرامون شان کنجکاو هستند و 
مدام نوآوری می کنند. آنها استعدادهای خود را 
به طور عقالنی، فیزیکی، احساسی و حرفه ای بهبود 
برای  روش هایی  هفته  این  مقاله  در  می بخشند. 

تقویت کنجکاوی بیان می کنیم.
صفحه ۱۰
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ادامه از صفحه ۱
بدهی پیمانکاران به دولت قبال تصویب شده اما هنوز 
که  است  این  این طرح  اشکال  است.  نشده  اجرایی 
باال  اوراق  این  اقتصادی، نرخ تنزیل  با شرایط فعلی 
خواهد بود و انتشار بی رویه آن می تواند نرخ تنزیل 
را بیشتر افزایش دهد. افزایش نرخ تنزیل این اوراق 
ادامه  این چرخه  و  می افزاید  انتظاری  تورم  بر  خود 
انتظار  نمی توان  راه  این  از  بنابراین  داشت.  خواهد 

جذب منابع قابل توجه و کاهش نقدینگی را داشت.
2- فروش دارایی های دولت: چه خوشمان بیاید چه 
نیاید، چند سال سود موهومی به سپرده گذاران تعهد 
شده و با حجم عظیمی از شبه پول مواجهیم. حال 
بانک ها( اعالم  از  بانک ها )تعداد قابل توجهی  باید  یا 
ورشکستگی کنند و سپرده های باالتر از حد صندوق 
ضمانت سپرده ها سوخت شود یا باید دارایی مازاد بر 
آنچه را که تاکنون در اختیار مردم بوده در دسترس 
در  نشده  محقق  سود های  این  و  دهیم  قرار  مردم 
اقتصاد را از مردم بگیریم و دارایی تحویلشان دهیم. 
راه حل آخر نظاره گر بودن تخریب اقتصاد توسط سیل 
مهیب و داغ نقدینگی است. بنابراین دولت باید هر 
چه سریع تر دارایی های جذاب خود را آماده انتقال و 
مامنی برای آرام شدن سرمایه سرگردان مردم ایجاد 
 5 حدود  دولت  احصاشده  دارایی های  حجم  کند. 
میلیون میلیارد تومان است که البته بخش اعظم آن 
قابلیت انتقال به عموم را ندارد، اما احتماال می توان 
دارایی  کند،  فروکش  بازار  التهاب  که  اندازه ای  به 
آن  ایده آل  حالت  یافت.  مدت  کوتاه  در  قابل انتقال 
است که منابع جذب شده از این طریق با تهاتر بدهی 
دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از 
اقتصاد خارج شود و نقدینگی فروکش کند.  چرخه 
اما اگر دولت نتواند )که نمی تواند( هزینه های خود 
را کاهش دهد، با کسری باالی بودجه مواجه خواهد 
بود و فروش دارایی ها برای تامین کسری بودجه از 
روش های دیگر همچون استقراض از بانک ها یا بانک 
مرکزی مناسب تر است و در واقع این راه حل )فروش 
بودجه  کسری  تامین  راه  کم هزینه ترین  دارایی ها( 
است. یادمان باشد »فی التاخیر آفات«، راه حلی که 
امروز می تواند بخشی از مشکالت را حل کند شاید 

یک ماه دیگر کارآیی نداشته باشد.

بازنگری ساختار کمیته های تخصصی در دستور کار سندیکا قرار گرفت
جلسه مشترک روسای کمیته های تخصصی سندیکای صنعت برق ایران سیزدهم شهریور سال جاری با 

حضور روسای شانزده کمیته تخصصی و دبیران این کمیته ها در محل سندیکا برگزار شد. 
در ابتدای جلسه، علی بخشی، رئیس هیأت مدیره سندیکا، توضیحاتی درباره لزوم ساماندهی و ادغام کمیته ها 
با این  به منظور جلوگیری از اقدامات موازی مطرح کردند که روسای کمیته ها به اتفاق آرا، موافقت خود را 

موضوع اعالم کردند. 
طرح و بررسی موضوع تشکیل فدراسیون برق، لزوم بررسی تاپ چارت ۱0 تشکل مشابه در کشورهای توسعه 
یافته و لزوم شفاف شدن نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره، ساختار جدید کمیته ها و تقویت ارتباط هیأت مدیره 

با کمیته ها از دیگر محورهای این جلسه بود.
در ادامه جلسه سپهر برزی مهر دبیر سندیکا توضیحات تکمیلی درباره بررسی های انجام شده توسط دبیرخانه 
و معاونت پژوهشی در خصوص ساماندهی و تغییر ساختار کمیته ها در جهت چابک ترکردن عملکرد کمیته های 
تخصصی سندیکا و شفاف سازی فعالیت ها، ارائه کرد و مقرر شد طی دو ماه آینده بررسی های کامل تری بر روی 

مدل پیشنهادی انجام و به هیأت مدیره ارائه شود. 
وی همچنین به ایجاد کارگروه های فراکمیته ای و استعالم زمینه فعالیت مشخص از اعضا با هدف داشتن یک 
بازرگانی،  از  پیمانکاری  تیپ  قرارداد  تفکیک  قراردادها،  آیین نامه های  اشاره کرد. اصالح  رای در سندیکا  حق 

پیگیری مشکالت پیمانکاران توزیع در خصوص اسناد خزانه از دیگر موارد طرح شده در جلسه بود. 
در پایان جلسه حاضرین به بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت کنونی شرایط اقتصادی و خط مشی سندیکا 

در استفاده از ظرفیت های موجود با سیاست جلوگیری از ضرر و زیان اعضا با خاتمه قراردادها پرداختند. 
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ششمین کنفرانس بین المللی 
رباتیک و مکاترونیک برگزار 

می شود
و  رباتیک  بین المللی  کنفرانس  ششمین 
 ۱397 آبان  سوم  تا  اول  )ایکرام(،  مکاترونیک 
در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و 

صنعت ایران برگزار می شود.
 رشــد روز افــزون تکنولــوژی در جوامــع بیــن 
ــک و  ــوزه رباتی ــرفت در ح ــد پیش ــل، نیازمن المل
مکاترونیــک بــرای همــگام شــدن بــا کشــورهای در 
ــه  ــران از جمل ــه ای حــال رشــد اســت و از آنجــا ک
ــک و  ــوزه رباتی ــعه در ح ــال توس ــورهای در ح کش
مکاترونیــک مــی باشــد، ایــن رویــداد نقطــه عطفــی 
بــرای مهندســین و متخصصیــن از ســازمان های 
ــک رویکــرد  ــرای تکامــل ی ــی ب آکادمیــک و صنعت
جمعــی در راســتای دســتیابی بــه نیازهــای امروزی 

ــود. ــوب می ش ــک محس ــت رباتی ــده صنع و آین
و  رباتیــک  بین المللــی  کنفرانــس  ششــمین 
ربات هــای  اصلــی:  محورهــای  در  مکاترونیــک 
ــک  ــی؛ رباتی ــای بیولوژیک ــی؛ ربات ه ــده و زیرآب پرن
ــوازی؛  ــای م ــکار؛ ربات ه ــای هم ــناختی؛ ربات ه ش
ربات هــای کابلــی؛ سیســتم های کنتــرل؛ ربــات 
هوشــمند  سیســتم های  نمــا؛  انســان  هــای 
سیســتمهای  ربات هــا؛  پایــداری  رباتیــک؛  و 
مکاترونیکــی؛ شناســایی و مدل ســازی؛ طراحــی 
حرکــت و یادگیــری؛ مکاترونیــک نــوری؛ ربات هــای 
پذیــر؛  شــکل  تغیــر  ربات هــای  احتماالتــی؛ 
رباتیــک در توانبخشــی؛ کنتــرل در رباتیــک؛ ربــات 
هــای خدمــات رســان؛ رباتیــک از دور؛ رباتیــک در 
پزشــکی؛ بینایــی و رباتیــک؛ ربات هــای ســیار؛ 
ــرفته  ــای پیش ــو و زمینه ه ــرو و نان ــای میک ربات ه
برگــزار  هوشــمند،  مکاترونیــک  و  رباتیــک  در 

ــد. ــد ش خواه
مهلــت ارســال مقــاالت کامــل بــه ایــن کنفرانس  5 
مهــر 97 اســت. عالقمنــدان بــرای کســب اطالعــات 
  http://www.icrom.ir نشــانی  بــه  بیشــتر 

مراجعــه کننــد.



21شهریور 1397 شماره  2260     

۵ اخبار صنعت برق 

اشتغال 2۵۰ نفر از هر صد مگاوات تولید برق 
خورشیدی

چرا چراغ انرژی های 
خورشیدی-بادی در ذهن 

وزارت نیرو روشن نمی شود؟ 
بادهای ۱2۰ روزه سیستان و بلوچستان می تواند 
کمبود برق کشور را جبران کند کفگیر به ته دیگ 
خورد. ذخیره آبی 66 سد کشور به کمتر از 4۰ 
درصد رسید. آب پشت سدها در تابستان جاری 
نه کفاف تشنگی را داد، نه چراغ همه خانه ها را 
روشن کرد. تاریکی ها از مرز ایران هم گذشت. 

بصره نیز در خاموشی فرو رفت.
خاموشی این شهر عربی، خبر از قطع صادرات برق 
از ایران به عراق داشت. از آن طرف سر افغان ها هم 
بی کاله ماند و صدور برق به این کشور هم متوقف 
خیلی  زیست  محیط  کارشناسان  پیش بینی  شد. 
پیوست.  واقعیت  به  می شد!  تصور  آنچه  از  زودتر 
انتقال  و  بودند که سدسازی  داده  بارها هشدار  آنها 
آب، نسخه اشتباهی است که نه تنها آب را در ایران 
آن  رنجور  پیکره  در  را  درد  که   ، نمی کند  مدیریت 
نیاز  همیشه  سدسازی  موافقان  ولی  می خشکاند 
در  اما  سدها،  کشیدند.  پیش  را  آبی  برق  تولید  به 
محیط  که  درحالی  آوردند.  کم  هم  آبی  برق  تولید 
روی  را  پیشنهاد  این مدت، یک  تمام  در  زیستی ها 
از  »استفاده  بودند؛  گذاشته  گیران  تصمیم  میز 
انرژی های پاک برای تولید برق.« این پیشنهاد اما هر 
بار از سوی مسئوالن وقت، به گوشه ای پرت می شد. 
در  بادی  و  خورشیدی  انرژی های  از  استفاده  چراغ 
هرگز  است،  »بیابانی«  آن  درصد  که 85  سرزمینی 
در ذهن هیچ یک از تصمیم گیران از جمله وزارت 

نیرویی ها روشن نشد.
تبدیل تهدید بیابان به فرصت

بیابانی بودن بخش  زیادی از کشور، فصل مشترک 
مخالفت کارشناسان با سدسازی و لزوم سوق دادن 
وزارت نیرو به سمت تولید انرژی های پاک چون انرژی 
خورشیدی است. محیط زیستی ها بارها اعالم کرده اند 
که سدسازی در منطقه نیمه خشک و خشک اشتباه 
انرژی خورشیدی  تولید  آنها  غیرقابل جبرانی است. 
و بادی را برای تولید برق به برق آبی، جلوی روی 
مدیران می گذاشتند، اما مرغ سدسازان یک پا داشت! 
نتیجه آن همه سماجت در سد سازی، تبدیل بخش 
ترین  مرغوب  جمله  از  کشور  جلگه های  از  بزرگی 

زمین های کشاورزی خوزستان به بیابان بود؛ بیابانی 
که از دهان سد و تونل های انتقال آب بیرون آمد، به 
کانونی برای تولید ریزگردهای داخلی تبدیل شد تا 
نفس شهروندان چندین استان کشور را تنگ کند! 
البته این نفس تنگی تنها به دلیل ریزگردهای داخلی 

نبود، اما تأثیر ریزگردهای خارجی را بیشتر کرد.
آب  سازمان  سابق  معاون  خدابخشی«  »حمیدرضا 
از  یکی  »ایران«  با  گفت و گو  در  خوزستان  برق  و 
در خوزستان  داخلی  ریزگرد  کانون های  راه حل های 
را ایجاد مزارع انرژی خورشیدی می داند که می تواند 
ذره های گرد و غبار را زیر صفحات خود زمینگیر کند. 
به گفته او، این راه حل زمانی که نفس خوزستانی ها  
بیمارستان  راهی  آبادانی ها  گرفت،  غبارها  و  گرد  از 
اهوازی ها  و  آوردند  کم  نفس  خرمشهری ها  شدند، 
هوا نداشتند، به مسئوالن داده شد، اما آنها باز هم 

سیاست بی اعتنایی پیشه کردند.
کنترل  برای  راهکارها  از  می گوید:»یکی  خدابخشی 
دشت  در  خورشیدی  نیروگاه های  ایجاد  ریزگردها، 
او صفحات پهن خورشیدی، چون  به گفته  هاست.« 
بلند  نمی دهد خاک  اجازه  و  می کند  عمل  بادشکن 
نیروگاه های  طلوع  برای  مانع  بزرگ ترین  او  شود. 
غبار  و  گرد  کانون  که  را  در دشت هایی  خورشیدی 
می داند.  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  ،عدم  شده اند 
نیروگاه های خورشیدی هرگز  اعتقاد خدابخشی،  به 
به عنوان یک موضوع محوری توجه وزارت نیرو را به 
خود جلب نکرده است... حاال کشور 5 هزار مگاوات 
برق کم دارد؛ این آماری است که وزیر نیرو می دهد. 
آقای  آمار  از  بیشتر  مستقل،  کارشناسان  آمار  البته 
می رسد.  هم  برق  مگاوات  هزار   7 تا  و  است  وزیر 
فصل  را،  سال  هر  ماه  مرداد  و  شهریور  خدابخشی، 
خالی شدن ذخیره آب پشت سدها و کلید خوردن 

آبی  بد  خبرهای  پایان  این  اما  می داند!  خاموشی 
نیست! دسته گل دیگر را »تغییر اقلیم« بر آب داده 
است! از ذخیره برفی هم دیگر خبری نیست. حتی 
برنیامد  برف هایش  داشتن  نگه  پس  از  هم  دماوند 
افتاد.  پایین دست  روستاهای  جان  به  آن  سیالب  و 
آورد رودخانه ها هم کم شده! خشکی به جان بستر 
افتاده  خوزستان  در  »جراحی«  و  »زهره«  رودخانه 
گرفته  آن  از  برقی  که  ندارد  آبی وجود  دیگر  است! 
انرژی  چراغ  کردن  روشن  جز  چاره ای  ایران  شود. 
برق  ،تولید  خدابخشی  گفته  به  ندارد!  خورشیدی 
خورشیدی یا بادی همان اندازه زمان می برد که برق 
آبی. برآوردها هم نشان می دهد تنها در خوزستان 
خورشیدی- برق  مگاوات  هزار   50 تولید  پتانسیل 

آن  مگاوات  هزار   ۱3 خدابخشی  دارد.  وجود  بادی 
را با توجه به شرایط و امکانات کشور قابل اجرا می 
جدی  شکل  به  تاکنون  آن  اجرایی  برنامه  اما  داند، 

روی میز مدیران نیامده است.
 انرژی خورشیدی و بادی در سیستان و بلوچستان 
به  است  دهه  سه  الاقل  که  است  راهکاری  هم 
می شود.  پیشنهاد  ایران  دیپلمات های  و  دولتمردان 
کارشناسان محیط زیست از جمله »محمد درویش« 
معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور در 
گفت و گو با »ایران«، تولید برق از انرژی های بادی و 
خورشیدی این استان و صادرات آن به افغانستان را 
یکی از راهکارهایی می داند که می تواند مسیر رایزنی 
دیپلماتیک برای گرفتن حقابه هامون و هیرمند را از 

سمت افغانستان روشن کند.
انرژی  علمی  انجمن  رئیس  اورعی«،  هاشم  »سید 
که  می گوید  »ایران«  با  گفت و گو  در  نیز  بادی 
سیستان و بلوچستان توان تولید روزانه 5 هزار وات 
برق را از انرژی های پاک دارد. این میزان دقیقاً همان 
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ادامه از صفحه قبل
آبی در مرداد و شهریور  اندازه ای است که سدهای 
ماه 97 کم آورده و رسانه ها به نقل از وزیر نیرو آن 
 20 تا  می توان  دارد  اعتقاد  اورعی  کرده اند.  تیتر  را 
هزار مگاوات برق از انرژی خورشیدی -بادی در تمام 
کشور گرفت، اما درعین حال معتقد است:»مدیریت 
درست و حسابی وجود ندارد. مدیران عادت کرده اند 
و دنبال کار جدید نیستند.« نیروگاه های خورشیدی- 
مدیران  گیری های  تصمیم  در  جایی  درحالی  بادی 
وزارت نیرو ندارند که آمارهای اورعی نشان می دهد 

تولید هر صد مگاوات برق، 250 نفر را در سیستان 
حاشیه  و  مرزها  در  سوخت  قاچاق  از  بلوچستان  و 
نشینی در تهران نجات می دهد و صاحب کار می کند. 
و  سیستان  اهالی  از  بسیاری  بی آبی  دیگر  سوی  از 
بلوچستان را در چند دهه گذشته به اجبار به سمت 
اما  برده،  گلستان  باغ های  و  کشاورزی  زمین های 

میزبان هرگز آنها را نپذیرفته است. 
زمین های کشاورزی گلستان هم سفره اهالی جنوب 
را  آنها جاده سرنوشت  و  نداد  را رنگ  شرقی کشور 
و جان  تن  در  فقر چنان  تهران کشاندند!  به سمت 
اطراف  نشین  بیابان  که  دوانده  ریشه  آنها  از  بعضی 
می گذرانند.  سختی  به  روزگار  و  شده اند  پایتخت 
روزگاری  بلوچستانی ها  و  می گوید:»سیستان  اورعی 
می کاشتند  دانه  خود  کشاورزی  زمین های  در 
وگندم درو می کردند.« او اعتقاد دارد که آنها امروز 
اتفاقی  کنند!  درو  »انرژی«  و  بکارند  باد  می توانند 
که در آلمان افتاده و زمین های کشاورزی به مزارع 
دیگری  آمارهای  اورعی  اند!  تبدیل شده  برق  تولید 
به  را  مسئوالن  توجه  نتوانسته  هنوز  که  دارد  هم 
هر  او  گفته  به  برقی  نیروگاه های  کنند.  جلب  خود 
سال 220 میلیارد لیتر آب مصرف می کند؛ اقبال به 
آب  مقدار  همین  می تواند  پذیر  تجدید  نیروگاه های 
اورعی 56  به گفته  این مقدار  را صرفه جویی کند. 
درصد آبی است که از منابع زیرزمینی در بخش های 
وزارت  هنوز  هرچند  می شود.  مصرف  غیرکشاورزی 
نیرو به انرژی های پاک روی خوش نشان نداده، اما 
دیگری  انتخاب  امروز  می گویند:»ایران  کارشناسان 
خورشید  و  باد  سمت  به  باید  و  نیست  آبی  ندارد! 
مدیرانی  دارند؛  پیش شرط  یک  آنها  البته  رفت.« 
بیابان،  هر  باشند  داشته  باور  که  گیر شوند  تصمیم 

سنگفرشی از طال است!

سونی تا سال 2۰4۰ سبز می شود 
شرکت سونی به تازگی اعالم کرده است که 

قصد دارد تا سال 2۰4۰ میالدی، تمامی انرژی 
موردنیاز کارخانه های خود را از طریق انرژی های 

تجدیدپذیر و پاک تامین کند.
به نقل از CNBC ، با توجه به افزایش دما و گرمای 
زمین و آسیب   های متعددی که این امر به محیط 
به  سونی  ژاپنی  شرکت  کرد،  خواهد  وارد  زیست 
تازگی اعالم کرده است که می   خواهد تا سال 2040 
میالدی، ۱00 درصد برق و انرژی موردنیاز خود را از 
طریق انرژی   های تجدیدپذیر و پاک تامین کند تا 
بدین   ترتیب بتواند نقش موثر و پررنگی را در کاهش 

گرمای زمین و حفاظت بیشتر از محیط زیست ایفا 
کند.

در سال مالی 20۱7 میالدی، استفاده از انرژی   های 
کل  مجموع  از  درصد  پنج  تنها  تجدیدپذیر  و  پاک 
برق مصرفی در جهان گزارش شد این در حالیست 
که برخی از کشورهای جهان همچون چین، کانادا و 
ایاالت متحده آمریکا به شدت در تالشند تا با نصب 
پنل   های خورشیدی و توسعه زیرساخت   های الزم 
برای بهره گیری از فناوری   های مربوطه، مسئولیت 
خود را در قبال این امر مهم به انجام برسانند و در 

کاهش گرمای زمین تاثیرگذار عمل کنند.
در  خورشیدی  پنل های  و  تجهیزات  تولید  کارخانه 
نقش  می تواند  که  است  شده  مستقر  تایلند  و  ژاپن 
انرژی های  از  استفاده  توسعه  در  بسزایی  و  پررنگ 

پاک و تجدیدپذیر داشته باشد.
کنیچیرو یوشیدا مدیر ارشد اجرایی سونی با انتشار 
بیانیه   ای در این باره می   گوید: ما )سونی( از سایر 
مختلف  های  زمینه    در  فعال  بزرگ  های  شرکت   
نظیر تکنولوژی، درخواست می   کنیم که به   منظور 
حفظ محیط زیست و کاهش دمای زمین که بدون 
شک در آینده   ای نه چندان دور برای ما مشکالت 
متعددی را بوجود خواهد آورد، هرچه زودتر به دنبال 
توسعه و تامین برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر 

نظیر انرژی خورشیدی، بادی و غیره باشند.
هلن کالرکسون – مدیر ارشد اجرایی گروه حمایت 
از محیط زیست – درباره این اقدام سونی می    گوید: 
سونی بدون شک نخستین و بزرگ ترین شرکت فعال 
در حوزه تکنولوژی و سرگرمی است که به فکر تامین 
برق ۱00 درصدی از انرژی های تجدیدپذیر و پاک 
اجرایی  برای  را  گسترده ای  اقدامات  و  است  افتاده 

کردن آن انجام داده است.
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در نشست بررسی فرصت های ایران در بازار عراق مطرح 
شد

حضور منسجم در بازار عراق در 
گرو همکاری تشکل ها

معاونت  با همکاری  و عراق  ایران  اتاق مشترک 
منظور  به  را  نشستی  ایران،  اتاق  تشکل های 
معرفی فرصت های ایران در بازار عراق و تشریح 
ظرفیت های بالقوه این کشور ترتیب داد. در این 

نشست عالوه بر رییس سازمان توسعه تجارت،

اتـاق مشـترک ایـران و عـراق بـا همـکاری معاونـت 
منظـور  بـه  را  نشسـتی  ایـران،  اتـاق  تشـکل های 
معرفـی فرصت هـای ایـران در بـازار عراق و تشـریح 
ظرفیت هـای بالقـوه ایـن کشـور ترتیـب داد. در این 
نشسـت عالوه بـر رییـس سـازمان توسـعه تجـارت، 
دبیر سـتاد توسـعه روابـط اقتصادی ایران بـا عراق و 

سـوریه نیـز حضور داشـت.
هیـات رییسـه اتـاق مشـترک بـا توجـه بـه ضرورت 
فعـاالن  سـازمان یافته  حضـور  و  انسجام بخشـی 
اقتصـادی ایرانـی در بـازار عـراق، تصمیـم گرفتنـد 
طـی همـکاری بـا تشـکل های مختلـف، ایـن هـدف 
را محقـق کننـد. آنها معتقدنـد اگر قرار باشـد ایران 
در بـازار عـراق، رقبـای خـود را کنـار زده و بـازار را 
در اختیـار بگیـرد بایـد شـیوه حضـور خـود را تغییر 
داده و از فـروش اجنـاس در مرزها خـودداری کند و 

حضـور فیزیکـی در ایـن بازار داشـته باشـد.
سـید حمیـد حسـینی، دبیـر اتاق مشـترک ایـران و 
عـراق بـا اشـاره بـه اینکـه در 5 مـاه گذشـته میزان 
صـادرات ایـران بـه عـراق بدون احتسـاب صـادرات 
گاز، فرآورده هـای نفتـی، بـرق و درآمدهـای حاصل 
 800 و  میلیـارد   3 بالغ بـر  رقمـی  گردشـگری،  از 
میلیـون دالر بـوده اسـت، گفـت: عمـده محصوالت 
صـادر شـده مصالـح سـاختمانی، میـوه و تره بـار و 
مـواد غذایـی بـوده اسـت. در ایـن مـدت از 4 مـرز 
بیـن دو کشـور یـک هـزار و 453 کامیـون تخلیـه و 
بارگیـری کـرده و در کل شـاهد رشـد 3۱ درصـدی 

صـادرات ایـران بـه عـراق بوده ایـم.
بـر اسـاس اظهـارات وی جهـش نـرخ ارز در ایران و 
آغـاز ببیعملیـات نوسـازی در عـراق دو عامـل اصلی 

کـه بـه رشـد صـادرات ایـران کمک کرده اسـت.
ایـن فعـال اقتصـادی همچنیـن بـا توجـه بـه تجربه 

از  بـازار  ایـن  در  خـود  سـاله  چندیـن  حضـور  و 
سـخن  ایرانـی  کاالهـای  بـه  عراقـی  عالقه منـدی 
گفـت و تاکیـد کـرد: عـده ای هسـتند کـه بـه هـر 
دلیـل سـعی دارند سـطح روابـط دو کشـور را پایین 
نگه دارنـد بنابرایـن دسـت بـه تبلیغـات سـو زده و 
وارونـه جلـوه می دهنـد. درصورتی کـه  را  وضعیـت 
طبـق شـواهد موجـود، شـرایط بـه نفـع ایـران بوده 
و فعـاالن اقتصـادی بـرای کار با عـراق نبایـد نگران 
عـراق  بـازار  باشـند.  امنیتـی  و  سیاسـی  مسـائل 
تشـنه سـرمایه گذاری اسـت و ایـران بـا توجـه بـه 
را  تشـنگی  ایـن  می توانـد  دارد  کـه  ظرفیت هایـی 

برطـرف کنـد.
ایـن  در  اسـت  الزم  البتـه  داد:  ادامـه  حسـینی، 
وضعیـت نـوع تعامـل و کار بـا طرف عراقـی را تغییر 
دهیـم. فـروش جنـس در مـرز بایـد متوقف شـود و 
واحدهـای اقتصـادی ایرانی، حضور فیزیکـی در بازار 
عـراق پیـدا کنند. ایـن همان کاری اسـت که رقبای 
مـا، ترکیـه، عربسـتان، چیـن و غیـره انجـام دادند و 
توانسـتند میـزان بهـره خود از ایـن بـازار را افزایش 

. دهند
انتقـال بخشـی از خـط تولیـد، تاسـیس نمایندگی، 
سـرمایه گذاری مشـترک و اقداماتـی از ایـن دسـت 
مـواردی هسـتند کـه بـه بـاور دبیـر اتـاق مشـترک 
ایـران و عراق می تواند به رشـد مناسـبات دو کشـور 

شـود. منجر 
سرمایه گذاری مستقیم و تاسیس نمایندگی

یحیـی آل اسـحاق، رییـس اتـاق مشـترک ایـران و 
عـراق نیـز حضـور مسـتمر در ایـن کشـور را الزمـه 
تـداوم همکاری اقتصـادی با عراق دانسـت و تصریح 
کـرد: اگـر بنگاه های اقتصـادی ایران تصمیم داشـته 
باشـند بـا بـازار عـراق همـکاری کننـد باید بـه فکر 

سـرمایه گذاری در این کشـور و یا تاسیس نمایندگی 
باشـند. بطـور حتـم بـا اعـزام یـک نفـر نماینـده و 
بسـنده کـردن بـه فـروش صـرف کاال نمی توانیم در 
ایـن بـازار رقابـت کنیم. به بـاور این فعـال اقتصادی 
بـازار عـراق تابع نوسـانات کوتاه مدت نیسـت و برای 
حضـور در آن حوزه هـای مختلفـی وجـود دارد تنها 
الزم اسـت مزیت هـای این بـازار را شناسـایی کنیم. 
بطـور حتـم نـه چین و نـه اروپـا چنیـن مزیت هایی 

بـرای مـا ندارند.
ایـن فعـال اقتصـادی حضور منسـجم در بـازار عراق 
را منـوط بـه همـکاری تشـکل ها دانسـت و گفـت: 
اسـتراتژی عراقی هـا ایـن اسـت کـه خـود آنهـا در 
فرآینـد تولیـد حضور داشـته باشـند، آنها خواسـتار 
مشـارکت در ایـن وادی هسـتند بنابرایـن توصیـه 
سـرمایه گذاری  ایرانـی  بنگاه هـای  کـه  می شـود 
مسـتقیم در ایـن بـازار داشـته باشـند. نـوع مصرف 
و میـزان مصـرف عراقی هـا بـه گونـه ای اسـت کـه 
واحدهـای ایرانـی می توانند پاسـخگوی آنها باشـند.

پرهیز از نگاه گذرا به بازار عراق
از  ایـران  اتـاق  تشـکل های  معـاون  سـیف،  نـادر 
توانمندی هـای بـاالی تشـکل ها و لزوم حضـور فعال 
بـرای کار در  اعضـای خـود  آنهـا در سـازمان دهی 
بـازار عـراق سـخن گفـت و تاکیـد کـرد: واحدهـای 
کوچـک و متوسـط عمده اعضای تشـکل ها هسـتند 
بـازار  SMEهـا می تواننـد در  از سـویی همیـن  و 
عـراق فعالیـت کننـد. بنابرایـن نبایـد از جایـگاه و 

میـزان اثرگـذاری تشـکل ها غافـل شـد.
اتاق هـای  و  تشـکل ها  همـکاری  کـرد:  تاکیـد  وی 
نظـر  از  ایـران هـم  اقتصـاد  بـرای رشـد  مشـترک 
از طرفـی  اسـت.  مهـم  بین المللـی  هـم  و  داخلـی 

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
رعایـت اخـالق حرفـه ای نکتـه ای اسـت کـه باید در 
بازارهـای هـدف رعایـت شـود و به هیچ وجـه نـگاه 
گـذرا بـه ایـن بازارها از جمله عراق نداشـته باشـیم.

پیمان سپاری ارزی در دست بررسی
در ایـن نشسـت مهم تریـن موضوعی که بـا توجه به 
حضـور مجتبـی خسـروتاج، رییس سـازمان توسـعه 
تجـارت مـورد اعتـراض فعـاالن اقتصـادی و اعضای 
تشـکل ها قـرار گرفـت، طـرح مجـدد پیمان سـپاری 
ارزی بـود. بـر اسـاس اظهـارات آنهـا پیمان سـپاری 
ارزی موضوعـی غیرقانونـی اسـت و از سـویی طبـق 
تجربـه هیچـگاه پیمان سـپاری ارزی نتیجـه مثبتـی 
بـه دنبال نداشـته اسـت. همچنیـن بسـترهای الزم 
بـرای انجـام ایـن کار وجـود نـدارد. خسـروتاج در 
ارزی  پیمان سـپاری  مـورد  در  آنچـه  بـه  واکنـش 
مطـرح شـد، از برگـزاری نشسـتی در همیـن رابطـه 
بـا موضـوع پیمان سـپاری ارزی خبـر داد و گفـت: 
نظـرات و پیشـنهادات شـما را در ایـن جلسـه بازگو 
می کنـم. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه بـا تغییرات 
نـرخ ارز سـه محدودیـت در بـازار رخ داد. اول، منـع 
صـادرات کاالهایـی کـه بـا ارز 4200 به کشـور وارد 

شـده اند؛ دوم، مـواد اولیه بـدون ارزش افـزوده صادر 
نشـود. البتـه این مسـاله مـورد اعتراض خـود بخش 
خصوصی اسـت کـه نباید دولت اجـازه صادرات مواد 
خـام را بدهـد. بـرای مثـال صـادرات گوجه فرنگی و 
سـیب زمینی اسـت. در حـال حاضـر صنعـت تولیـد 
رب در کشـور نیـاز وافـر بـه گوجه فرنگـی دارد امـا 
میـزان صـادرات گوجـه افزایش یافتـه و نیـاز بـازار 
موضـوع  داد:  ادامـه  وی  نمی شـود.  تامیـن  داخـل 
پیمان سـپاری ارزی هـم در دسـت بررسـی اسـت و 

امیـدوارم بـه نتایـج مطلوبی برسـیم.
از رشد صادرات به عراق ذوق زده نشویم

روابـط  توسـعه  سـتاد  دبیـر  فـر،  دانایـی  حسـن 
اقتصـادی ایـران بـا عراق و سـوریه، وضعیـت حضور 
امـروز کشـور در عراق را مناسـب ارزیابـی و از آینده 
ایـن بـازار ابـراز نگرانـی کـرد. وی از تـالش بـرای 
مانـدگاری در ایـن بازار سـخن گفـت و تصریح کرد: 
رشـد صـادرات ایـران بـه عـراق اتفـاق افتـاده امـا 
نبایـد از آن ذوق زده شـویم. نیـاز بـازار عراق بسـیار 
متنـوع اسـت امـا متاسـفانه بـا وجـود ظرفیت هـا و 
توانمندی هایـی کـه داریم نتوانسـتیم به ایـن نیازها 

دهیم. پاسـخ 
دانایـی فر ادامه داد: تـوازن و تعادل الزم در صادرات 
ایـران بـه عراق وجـود ندارد و بـه همین دلیـل باید 
راهـی بـرای تنوع بخشـی محصـوالت صادراتی خود 

پیـدا کنیم.
بـه اعتقـاد ایـن مقـام مسـوول واحدهـای کوچک و 
متوسـط در ایـن رابطـه می تواننـد بـه کشـور کمک 
کننـد. از طرفی باید وارد بازار شـد و سـرمایه گذاری 
مشـترک در ایـن عـراق را دنبـال کنیم. بطـور حتم 
آنچـه تـا بـه امـروز در مـورد بازار عـراق انجام شـده 

بـا ظرفیت هـای کشـور فاصله زیـادی دارد.

یک مقام مسئول:

ترخیص کاال در گمرکات روان 
شد/رسوب کاال نداریم

یک مقام مسئول در گمرک ایران با بیان اینکه 
ترخیص کاال در گمرکات روان شده است، گفت: 

رسوب کاال نداریم.
سیما،  و  از صدا  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
امشب درباره  تیتر  برنامه  با حضور در  علی معقولی 
بررسی  گفت:  کشور  گمرکات  انبارشده  کاالی  آمار 
های میدانی رصد شده عالوه بر نظارت بر ترخیص 
چک  را  کاال  ترخیص  روند  کلیه  پایش  مرکز  کاال 
می کند؛ بر این اساس، درباره کاالی اساسی و مواد 
صنعتی و دارویی مشکلی از نظر ترخیص نداشته و 
را  ترخیص  شرایط  کشور  فعلی  شرایط  به  توجه  با 

تسهیل کرده ایم.
معقولی گفت: کاالها مدام در گمرک درحال ترخیص 
از کاالها وارد گمرک می شود،  است. وقتی کشتی 
شود؛  می  بارگیری  هم  کاالها  از  کشتی  همزمان 
بنابراین در گمرک رسوب کاال نداشته ایم. وقفه در 
ترخیص برطرف شده و ترخیص در حال انجام است.

معقولی گفت: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی 
حتی  اسناد  حداقل  با  گرفتیم  که  ای  مصوبه  طبق 
با یک بارنامه بتوانند کاال را ترخیص کنند و با این 
و تجهیزات پزشکی مشکلی  دارو  ترخیص  با  روش، 
نداریم. از 29 مرداد روان سازی در ترخیص صورت 
بر  التفاوت است که  گرفته ولی معافیت همان مابه 

اساس لیست تعرفه انجام می شود.
صدور بیش از ۱80 دستورالعمل

اتاق  رئیس  نایب  سالح ورزی،  حسین  همچنین 
میدانی  شواهد  گفت:  برنامه  مهمان  دیگر  بازرگانی 
 30 از  بیش  گذشته  ماه   5 در  که  دهد  می  نشان 

برای  و  ایم  داشته  ارزی  بخشنامه  را  دستورالعمل 
منعکس  ها  بخشنامه  هم  گمرکی  مبادی  و  گمرک 
می شود و در مجموع در سیاست های ارزی و گمرک 

بیش از ۱80 دستورالعمل و بخشنامه داشته ایم.
وی افزود: بخشنامه های ابالغ شده در مرحله اجرا 
شاید فرایند را کندتر کند و حجم گسترده اعتراضات 
واردکنندگان و فعاالن اقتصادی مبنی بر محصوالت 
که  میدهد  نشان  و  است  لمس  قابل  شده  منعکس 
که  شده  ایجاد  گمرک  در  کاال  رسوب  یا  گلوگاه 

اختاللی در روند ترخیص کاال بوجود امده است.
با  رابطه  در  گذشته  ماه  دو  در  افزود:  ورزی  سالح 
درصد   4 به  نسبت  اساسی  کاالهای  واردکنندگان 
این  که  داشته  اعتراضاتی  الحساب  علی  مالیات 
و  اند  نقدینگی دچار مشکل شده  به  نسبت  فعاالن 
همین 4 درصد مالیات ماههای اخیر موجب افزایش 
قیمت کاالها شد؛ بر این اساسدر 29 مرداد تعدای از 
کاالهای وارداتی از مالیات معاف و یک سری اقالم 
همچنان  کاالها  برخی  ولی  شدند  استثنا  نیز  دیگر 
دچار  که  هستند  التفاوت  مابه  پرداخت  به  مجبور 

مشکل شده اند.
وی در ادامه گفت: تعدد مقررات دلیل اصلی وقفه در 
روند ترخیص کاال از گمرک است که مشورت نکردن 
با ذی نفعان و گروههای صاحب تجربه موجب این 
مشکالت شده است. بر این اساس، تمام رویه های 
پیمان  موضوع  ما  است.  تجربه  اساس  بر  نیز  دنیا 
سپاری را در دو مقطع تست کرده ایم با وجود جواب 
ندادن بازهم دو روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه 
پیمان سپاری را برای صادرکنندگان صادر کرده که 
صادرکنندگان خوشنام با این کار به حاشیه می روند 

و فساد اداری بیشتر می شود.
لینک خبر
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مهر خبر می دهد؛

توزیع رانت فوالد پایان یافت؟/ 
وزارت صنعت از خواب خرگوشی 

بیدار شد
سرانجام پس از چند ماه توزیع هزاران میلیارد 
نرخ  با  با فروش محصوالت فوالدی  رانت  تومان 
پایه 42۰۰ تومان، معاون وزیر صنعت در نامه ای 

به بورس کاال دستور اصالح قیمت را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه پس از تعلل و بی 
تفاوتی دولت به لزوم اصالح نرخ فروش محصوالت 
پایه  قیمت  که  حالی  در  و  کاال  بورس  در  فوالدی 
 ، ارز  چشمگیر  افزایش  بدلیل  محصوالت،  فروش 
این  خریداران  عاید  رانت  تومان  میلیارد  هزاران 
خرگوشی  خواب  از  صنعت  وزارت  کرد،  محصوالت 
بیدار شد و دستور داد قیمت گذاری در بورس کاال 

اصالح شود. 
امور معادن و صنایع معدنی  جعفر سرقینی، معاون 
ای  نامه  در  دیروز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
داد  دستور  کاال  بورس  مدیرعامل  نژاد،  سلطانی  به 
ضمن باز کردن سقف رقابت در معامالت بورس کاال 
برای محصوالت فوالدی،  از این پس قیمت های پایه 
محصوالت فوالدی در بورس کاال معادل متوسط نرخ 
کشف شده کاالها در 4 عرضه اخر بورس کاال باشد. 
اگر   : است  آمده  نامه  این  نوشت  پی  در  همچنین 
از  باالتر  کاال  بورس  در  فوالدی  محصوالت  قیمت 
اولیه  افزایش قیمت مواد  باشد، سازوکار  20 درصد 

و انرژی متناسبا اعالم خواهد شد. 
متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر سلطانی نژاد
مدیرعامل محترم بورس کاال

با سالم
که  رساند  می  استحضار  به  تلفنی  مذاکرات  پیرو 
دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت فوالدی به شرح 

زیر اصالح شده است؛
خواهشمند است از امروز این تغییرات را در سیستم 

بورس کاال اعمال و عملیاتی نمایند:
در  فوالدی  محصوالت  پایه  های  قیمت  منبعد   -3
بورس کاال معادل متوسط نرخ کشف شده کاالها در 

چهار عرضه آخر بورس کاال می باشد.
برای  کاال  بورس  معامالت  در  رقابت  سقف   -4

محصوالت فوالدی باز می باشد.
همچنین ضمن ارسال کپی صورتجلسه تنظیم شده 
ذوب  )فوالدمبارکه،  کشور  بزرگ  فوالدساز  چهار  با 
می  اعالم  خراسان(  فوالد  و  خوزستان  فوالد  آهن، 
دارد که کف عرضه توافق شده جدید با فوالدسازان 

مالک عمل خواهد بود.
مالحظه می فرمایید که برای تامین کامل نیاز بازار 
کف عرضه ها افزایش یافته و کاالهای پرطرفدار بازار 

به سبد عرضه اضافه شده است.
محدود  تعداد  به  توجه  با  که  شده  توافق  همچنین 
خریداران اسلب، منبعد اسلب مورد نیاز کارخانجات 
قیمت  مبنای  بر  محدودیتی  هیچ  بدون  تولیدی 
کشف شده بورس برای پیلوت انجام و در بورس ثبت 

شود. )حداکثر تا 5 درصد بیشتر از قیمت پیلوت(
محصوالت  خریداران  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
فوالدی از تاریخ 97.5.۱ به بعد موظف به عودت 75 
بورس  بازار  به  بعدی  زنجیره  تولیدی  کاالی  درصد 
باالتر  های  قیمت  به  را  آنها  است  ممکن  و  هستند 
تسویه  به  موظف  بفروشند.  سقف  کنترل  زمان  از 
حساب کاالی خریداری شده از فوالدسازان )از تاریخ 

97.5.۱( با قیمت های کشف شده روز هستند.
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۱۰یادداشت مدیریتی

چرا کنجکاوی کردن در محیط کار مهم است؟ 

استراتژی هایی برای تقویت کنجکاوی در کارمندان
جلو  به  رو  همیشه  سازمانی  رهبران  بهترین 
حرکت می کنند. آنها هرگز دچار رکود نمی شوند 
و در مورد خودشان و محیط پیرامون شان کنجکاو 
هستند و مدام نوآوری می کنند. آنها استعدادهای 
و  احساسی  فیزیکی،  عقالنی،  به طور  را  خود 
هفته  این  مقاله  در  می بخشند.  بهبود  حرفه ای 

روش هایی برای تقویت کنجکاوی بیان می کنیم.
استراتژی هایی برای تقویت کنجکاوی در کارمندان

زیادی  بسیار  تمرکز  و  زمان  کنجکاوی  تقویت 
رهبران  که  استراتژی  چهار  اینجا  در  می طلبد. 

سازمانی می توانند به کار گیرند، آورده شده است.
۱- افراد را به خاطر کنجکاوی شان استخدام کنید

از  یکی  در  نام  بدون  بیلبورد  یک   2004 سال  در 
بزرگراه های آمریکا، در قلب سیلیکون ولی نصب شد 
که این پازل را مطرح می کرد: »اولین عدد اول ده 
»com.پیدا می شود e رقمی که در رشته اعداد عدد

پاسخ این سوال com.742746639۱ بود که افراد 
که  این سایت هدایت می کرد؛ جایی  به  را  کنجکاو 
می یافتند.  کردن  حل  برای  را  دیگری  معادله  آنها 
را حل  معادله  این  بود  اندک  آنها  تعداد  افرادی که 
کرده بودند برای ارائه رزومه به شرکت گوگل دعوت 
می شدند. گوگل از این نگرش غیرمعمول برای یافتن 
کاندیداهای شغلی استفاده کرد چرا که این شرکت 
)توجه  بود.  گرفته  نظر  در  کنجکاوی  برای  پاداشی 
باشند.«  افراد مهندس  نبود که  نیاز  کنید که حتی 

اجرایی  ارشد  مدیر  اشمیت،  اریک  که  همان طور 
این  »ما  می گوید   ،20۱۱ تا   200۱ سال  از  گوگل 
راه اندازی  نه پاسخ ها  بر اساس سواالت و  را  شرکت 

کرده ایم.«
سواالت  طریق  از  را  کنجکاو  افراد  گوگل  همچنین 
تاکنون  »آیا  می کند:  شناسایی  این  مانند  مصاحبه 
از یادگیری چیزی که هرگز  نتوانید  پیش آمده که 
پیش تر با آن مواجه نشده بودید، دست بکشید؟ چرا؟ 
پاسخ ها  می داشت؟«  نگه  مصر  را  شما  چیزی  چه 
که  می کرد  برجسته  را  خاص  هدف  یک  یا  معموال 
»یافتن  )مثال  می شد  کاندیدا  پرس و جوی  به  منجر 
پاسخ شغل من بوده است.« یا یک کنجکاوی واقعی 

را نشان می داد )»من باید پاسخ را می یافتم.«(
دنبال  به  مشاوره،  و  طراحی  شرکت   ،IDEO
با  افرادی  است:  »Tشکل«  کارمندان  استخدام 
مهارت های عمیق که به آنها اجازه می دهد تا در این 
 )T عمودی  )ستون  کنند  مشارکت  خالقانه  فرآیند 
برای همکاری در سراسر سازمان است؛  و زمینه ای 
دارد  کنجکاوی  و  همدلی  به  نیاز  که  ویژگی  یک 
)محور افقی T(. در واقع محور افقی T نشان دهنده 
توانایی های فرد برای همکاری با دیگران در سرتاسر 

سازمان در زمینه هایی غیر از تخصص خود است.
به هم  این شرکت می داند که همدلی و کنجکاوی 
مرتبط هستند: همدلی به کارمندان اجازه می دهد تا 
با دقت گوش فرا دهند و مشکالت و تصمیمات را از 
زاویه دید فرد دیگری ببینند؛ در حالی که کنجکاوی 

گسترش  دیگر  فرد  اصول  به  شدن  عالقه مند  برای 
نفر شروع  است یک  این حد که ممکن  تا  می یابد؛ 
که  می کند  تصدیق  کنجکاوی  کند.  آنها  تمرین  به 
نه  اما  می کنند؛  عمل  شکل  بهترین  به  افراد  اکثر 
این دلیل  به  بلکه  اینکه متخصص هستند،  به خاطر 
که مهارت عمیق آنها با یک کنجکاوی ذهنی همراه 
است و منجر به این می شود که آنها سوال بپرسند، 

جست وجو کنند و همکاری داشته باشند.
IDEO برای شناسایی کارمندان بالقوه که تی شکل 
کاندیداها  که  می کند  توجه  نکته  این  به  هستند، 
چگونه در مورد پروژه های گذشته صحبت می کنند. 
تمرکز  خودش  همکاری های  بر  تنها  که  فردی 
باشد.  از همکاری  فاقد درکی  است  می کند، ممکن 
مورد  در  بیشتری  احتمال  به  تی شکل  کاندیداهای 
بیان  و  دیگران  کمک  با  موفقیت  به  رسیدن  نحوه 
آینده  پروژه های  روی  همکارانه  فعالیت  در  عالقه 
صحبت می کنند. کارفرمایان برای ارزیابی کنجکاوی، 
می توانند از کاندیداها در مورد عالیق خود خارج از 
محیط کار سوال کنند. کتاب خواندن غیرمرتبط با 
به منظور  تنها  و کشف سواالت  فرد  حوزه تخصص 
افراد  در  کنجکاوی  از شاخصه های  پاسخ ها  دانستن 
است. شرکت ها می توانند ارزیابی هایی برای سنجش 
انجام دهند که در هزاران مطالعه معتبر  کنجکاوی 
آیا  که  می کنند  سنجش  ارزیابی ها  این  است.  بوده 
جست وجو  نمی شناسند،  که  را  چیزهایی  افراد 
ایده های  برای آشکار کردن  را  داده ها  آیا  می کنند؟ 
خود  حوزه  از  خارج  آیا  می کنند؟  تجزیه و تحلیل  نو 
خارج  مختلف  عالیق  آیا  دارند؟  گسترده  مطالعه 
یادگیری  فرصت های  مورد  در  آیا  دارند؟  کار  از 

هیجان زده هستند؟
2- کنجکاوی را مدل سازی کنید

خودشان  تا  کنند  تالش  می توانند  سازمانی  رهبران 
فردی کنجکاو باشند و از این طریق کنجکاوی را در 
 ،2000 سال  در  کنند.  تشویق  سازمان شان  سراسر 
رسانه ای  شبکه  اجرایی  مدیر  دایک  گرگ  وقتی 
بی بی سی شد اما هنوز این سمت را بر عهده نگرفته 
بود، 5 ماه را صرف بازدید از مکان های مهم بی بی سی 
کرد و در هر نقطه کارمندان را دور هم جمع می کرد. 
کارمندان انتظار یک ارائه طوالنی داشتند، اما در عوض 
یک سوال ساده دریافت کردند: »برای اینکه اوضاع را 
برای شما بهتر کنم، باید چه کاری انجام دهم؟« رایک 
با دقت به پاسخ ها گوش می داد و سپس می پرسید: 
»برای اینکه اوضاع را برای بینندگان و شنوندگان خود 

بهتر کنم، باید چه کاری انجام دهم؟«
زمانی  جدیدشان  رئیس   اینکه  بی بی سی  کارمندان 
را برای سوال پرسیدن و شنیدن جواب ها اختصاص 
می داد بسیار محترم می شمردند. دایک از پاسخ های 
آنها برای آگاهی از تفکر آنها در مورد تغییرات موردنیاز 
برای حل مشکالت و شناسایی گام اول در حل مسائل 
استفاده کرد. پس از اینکه دایک به طور رسمی زمام 
امور را به دست گرفت، سخنرانی برای پرسنل انجام 
به  و  می داد  بازتاب  را  بود  گرفته  یاد  آنچه  که  داد 
کارمندان نشان می داد که او واقعا به آنچه آنها گفته اند 
عالقه مند بوده است. دایک با پرسیدن سواالت و گوش 
دادن خالصانه به پاسخ های آنها، اهمیت این رفتارها 
را مدل سازی کرد. همچنین این حقیقت را برجسته 
اندازه صحبت کردن  به  کرد که گوش دادن درست 
مهم است: این کار به ما کمک می کند تا شکاف های 
دانش مان را پر کنیم و سواالت دیگر برای پرسیدن را 

شناسایی کنیم.
ادامه دارد
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مسافران تابستانی »جواهر ده« رامسر

»جواهرده« یا به زبان گیلکی جؤرده، یکی از روستاهای شهرستان رامسر در استان مازندران است که در 
فاصله 27 کیلومتری رامسر در دهستان سخت سر و در ارتفاعات2 هزار متری البرز قرار دارد. جمعیت روستای 
»جواهرده« بر اساس سرشماری سال ۱390 حدود 9800 نفر )2470 خانوار( است که این جمعیت هرگز در 
تمامی طول سال ساکن این روستای مدرن نیستند؛ چرا که تنها چهار ماه از سال در این روستا مردم زندگی 
می کنند و در ماه های دیگر سال جز چند نفر نگهبان و سریدار کسی در آن جا ساکن نیست. مردم روستا به 
دامداری، کشاورزی و باغداری مشغول اند و صنایع دستی آن شامل نمدمالی، سفال، آهنگری و مسگری است. 
تنها راه ارتباطی جواهرده به رامسر منتهی می شود و از راه کوهستان با قزوین نیز مرتبط است. فصل تابستان 

جزو فصولی است که روستای »جواهر ده« مسافران بسیاری را در خود جای می دهد.


